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UVODNIK
Ko smo razmišljali o tem projektu, smo imeli v mislih naše partnerske organi-
zacije iz Eurometa, evropske zveze za mladostnike, katere članica je Vzgojno-
izobraževalni zavod Višnja Gora.

Projekt smo želeli narediti čim bolj zanimiv za mladostnike s čustvenimi in ve-
denjskimi težavami, zato smo se osredotočili na čustva in evropsko dimenzi-
jo: spoznavanje drugih kultur, njihovo spoštovanje in učenje o njih ter razmi-
slek o razlikah in podobnostih med nami. Tukaj poskušamo predstaviti, zakaj 
smo počeli, kar smo, zato predstavljamo odzive mladostnikov, da bi tudi dru-
gi videli, da so se veliko naučili, dosegli cilje in doživeli enega izmed najlepših 
obdobij svojega življenja.

Mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi težavami so pogosto videni kot ‘pore-
dni, ki se namerno vedejo slabo’, velikokrat pa tudi kot ‘kriminalci’. Vsi vemo, 
da pričakovanja rodijo rezultate, kar pomeni, da mladostniki posledično sprej-
mejo to stigmo, pri čemer pa se velikokrat zelo okrnijo njihova samozavest, sa-
mopodoba in samozavedanje. S tem projektom smo jim želeli dati pozitivno 
izkušnjo, priložnost, da dokažejo sebi, da so vredni in dostojni mladi ljudje, ki 
so imeli veliko nesrečo v zgodnjem otroštvu. Dokazali so, da so mladi ljudje z 
ogromnim potencialom, zanimanji, znanjem, izkušnjami in da so pripravljeni  
trdo delati, tudi ko jim je neprijetno, ko so živčni ali jih je strah.

Vesel sem, da sem bil koordinator tega projekta in se zahvaljujem vsvsem, ki 
ste omogočili, da je bila to tako zabavna in prijetna izkušnja. Zaupam v vas in 
vaše sposobnosti in sem prepričan, da lahko majhen delček vašega bodočega 
uspeha pripišemo vašemu sodelovanju v tem projektu, kjer ste ugotovili, koli-
ko zmorete doseči in kako lahko je pravzaprav bilo.

Slovenska ekipa je vesela, da smo vas spoznali in da smo lahko z vami preži-
veli teden.

Zahvaljujemo se MOVIT-u, ki nam je projekt omogočil.

Janez Perpar, koordinator projekta
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